
 
 

                                                 Informasjon mars 2021 

Mosseveien - Husebyveien 
– ny vannledning 

 
Fredrikstad kommune skal fornye ca. 2,1 km med vannledning og tilhørende vannkummer  
langs deler av Mosseveien og Husebyveien.  
 

Årsaken er at det stadig oftere er 
lekkasjer på ledningen, samtidig som det er 

behov for å styrke vannforsyningen til ytre 
deler av Onsøy. 
 

Fremdrift 
Arbeidene vil i hovedsak berøre gang- og 
sykkelveien langs Mosseveien fra Ørebekk, 
veigrøften langs Husebyveien og en liten 
del av parkeringsplassen på Skåra.  
Se kartutsnitt på baksiden. 
 
Arbeidene starter i begynnelsen av mars ved parkeringsplassen på Skåra. Hele prosjektet er planlagt ferdig 
sommeren 2021. Vi tar forbehold om endringer i fremdriften da det kan dukke opp uforutsette forhold over 
og under bakken som vi ikke er kjent med. 

 
Om anleggsarbeidene  
Ved parkeringsplassen på Skåra blir det ordinær 
grøftegraving. Parkeringsplassen vil være åpen for parkering  
i anleggsperioden. Det vil være noe begrenset kapasitet. 
 
På resten av strekningen skal ny vannledning trekkes inne  
i den gamle ledningen (utblokking). Det skal graves  
17 trekkegroper, 12 langs Mosseveien og 5 langs 
Husebyveien.  
 
 

 
 

Ulemper i anleggsperioden 
 Noen private grunneiere vil oppleve at det blir gravearbeider, sveising og lagring av rør før inntrekking 

på eller tett inntil eiendommen. Berørte arealer blir istandsatt. 

 Langs Mosseveien vil det være behov for kortere omlegginger av gang- og sykkelveien forbi 
trekkegropene. Dette vil noen steder kunne berøre dyrket mark. Det vil bli lagt ut duk og tilførte masser 
fjernes/flyttes til nytt sted etter hvert som trekkegropene fylles igjen.  

 Husstander som er tilknyttet vannledningen vil bli lagt over på midlertidig vannforsyning i hele eller deler 
av anleggsperioden. Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan 
forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler vi å åpne kraner og la kaldt vann renne til det er klart  
og rense siler på tappestedene. 

 Bussholdeplassen Skjønnerød blir stengt i deler av anleggsperioden. 
 
Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.  
 
Sikkerhet i anleggsperioden 
Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Vi oppfordrer likevel berørte til å være ekstra 
oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken. 



 
Kontaktpersoner 
 
Prosjektledelse:  Fredrikstad kommune - Prosjektutvikling 

Per Helge Ludviksen 
tlf. 971 34 499, e-post: pehl@fredrikstad.kommune.no 
 

Byggeledelse:  Sweco Norge AS 
  Mats-Andre Lied 
 Tlf. 993 24 020, e-post: mats-andre.lied@sweco.no 
 
Entreprenør:   Båsum Boring AS 
 Gunbjørn Kjernaas, prosjektleder 

tlf. 958 85 163, e-post: gunbjorn@basum.no 
 
Per Tore Rogstad, anleggsleder 
Tlf. 458 49 713, e-post: pertore@basum.no 
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